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 پٌُْذّی ًصزالذیي پیکار  هتون 

 

پشداصاى، ؽؼشا، ًْیغٌذٍ ُب، فشٌُگیبى، چکبهَ ًْیظ، داعتبى دّعتبى فبحت ًظش، خبهَ 

 بم ًگبسؽیظً اُل للن ّ لذم، تحقیل کشدٍ ُب، ُْا خْاُبى ّ ؽبیمیي تذّیي ّتشتیت عشا،

بى ٌّ صیجبی ؽغ ّ عیغتن  سعن الخظ صثبى، ادثیبت ، فشٌُگ ّ تِزیت عشصهیي ًبصًیي

 حجت ّ فذالت ًثبستک تک ؽوب ثبد !! افغبًغتبى، عالم ّ کالم هؾحْى ّ هولْ اص ػؾك، ه

 

 ّصیيُب ثَ ٌُگبم عبیت  آًگًَْ کَ ُوَ ؽوب خجشٍ گبى آگبُی داسیذ، ثَ دًیب آهذى خیلی

تبسیخی،  پبلیغی ًِبیت تؼِذ گشایبًَ ،  ّ ّافی ثَ آسهبًِب ّ تمذعبت ثب" طیوای ػغٌاى" ، 

اکٌْى  دس آى جب جغوبً  فشٌُگی ّ ثبّس ُبی دیٌی، هشدهبى آى هشص ّ ثْهی کَ  ؽوب ُویي

ّ سّحبً همین ُغتیذ، ثخبطش لشیي عبصی ُوَ ؽغٌبًی ُب، صیش یک عبیجبى ّاحذ ّحذت 

، کبئٌبت هؾتشک ّ ًبفغ ثْدٍ  ّ هشدهی، اجتوبػی ّفشٌُگی، کَ خْاعت آفشیذگبسایي لْهی

ُبیی پیؾذادیبى هب سا ًیض دس پی داسد، ثَ هثبثَ دسیچَ اهیذ ّ سّ ُذایت ػمالًی ّ اًغبًی 

 اص غفلت ّ اختالف، پب ثَ ػشفَ ُغتی گزاؽت.

  



اص صًذگی ایي ًْصاد، سّصی چٌذی ًگزؽتَ ثْد کَ هْضْع خیلی ُب داؽ ّ هجشم تذّیي ّ 

اص طشف ػاللَ هٌذاى، ؽخقیت ُبی اُل خْږًًَْ  ږّ خِ تشتیت الفجبی صثبى ؽیشیي

هٌِذعیي،  ًْیغٌذٍ ُب،ًظش، افشاد هغلکی ّ حشفْی، ًیوَ هغلکی ّ ًیوَ حشفْی، ؽؼشا، 

صثبى ؽٌبط ُب، ّ عبیش افشاد ّ اؽخبؿ  َ هٌذاى تبسیخ، صثبى داى ُب، ّدام پضؽکبى، ػالل

 ،هطشح ؽذٍ ثْد.ثضسگ ُب ػاللَ، داغتشاصهغئلَ عیبعی افغبًغتبى،ثب فذالت خیلی فبحت

  

ُوَ دّعتبى هیذاًٌذ کَ ثشخی اص ؽخقیت ُبی فشٌُگی هب، کَ فشصًذاى ؽغٌبى صهیي 

 افغبًغتبى، ثَ هٌظْساًجبم اعالهی هطشّحَ دّلت جوِْسی ُغتٌذ، ثب اعتفبدٍ اصلْاًیي

فشٌُگی ّ تبسیخی ثشای هشدهبى عشصهیي خْیؼ، دعت ثذعت ُن دادٍ ّ  ؽبیغتَ خذهبت

دس تذّیي ّ تشتیت الفجبی صثبى ؽغٌبًی، ثب اهکبًبت دعت داؽتَ هحذّد ؽبى ّ تب حذی ُن 

ّ تکیَ ثش ثٌیبد  ّحیَ کبس کشد ُبی دعتَ جوؼی ّ ُوگشاییّ خالف س  ػجْالًَ ثَ ؽیٍْ

فالحیت ُبی فشدی، داخل الذام ػولی ؽذًذ. ًَ تٌِب آًِبیی کَ ثیشّى اص کؾْس لشاس 

آگبُی ًذاؽتٌذ، ثلکَ  ثشخی اص ؽخقیت ُب، افشاد ّ داؽتٌذ اص ایي الذام هثجت ّ ثب اسصػ 

، دس جشیبى گزاؽتَ ًَ ؽذٍ اًذ ذتٌلشاس داؽدس داخل کؾْس  اؽخبؿ فبحت  ًظشی ُن  کَ

، ّ اگشُن دس جشیبى لشاس گزاؽتَ ؽذٍ ثْدًذ، ًیض حشف ُبی ؽبى گْیب ؽٌیذٍ ًَ ؽذٍ  اعت 

اکٌْى ایي هْضْع افلی اص طشیك ثشخی ًْؽتَ ُب آگبُی حبفل ًوْدین.  کَ  ، آًگًَْ

اعت، ّ کبس  کبسی ُوَ  هب سا تؾکیل ًویذُذ، ّ ًجبیذ ُن ثذُذ، صیشا آًچَ کَ عپشی ؽذٍ

ثجبیی سعیذٍ اعت کَ ثبیذ ُن هیشعیذ، ّ ثَ ُش گًَْ ای کَ سعیذٍ اعت، تب حذی لبثل لذسّ 

 سا ًذاسین.  آى ثبصپشط، تحمیك ّ تذلیك تمذیش اعت، ّ ُیچکذام هب فالحیت

                                                            

داؽتین ّ داسین، ُش گض ُذفی ًذاؽتین ّ ُش گض هب کغبًی کَ دس ثیشّى اص کؾْس لشاس 

دسد عشی سا  کَ دسصهیٌَ کبس کشدُبیی داسًذ، ًخْاُین داؽت کَ ثشای دّعتبى آًجبیی

ّ داؽتَ ُب  همقذ اعبعی هب ایي ثْد، تب ثش هجٌبی اخالق اکبدهیک ّ ػلوی، ، ثلکَایجبد کٌین

ًذ، دس اختیبس س هب لشاس گشفتَ ایبکَ دس هذت صهبًی خیلی صیبد دس اخت ّ اًذّختَ ُبی هبى

ّ ثَ ّیژٍ داًؼ آهْصاى آى هحیظ ثیچبسٍ کَ تب هب ،  دّعتبى آًجبیی لشاس دُین تب ثبؽذ هشدم 

ُن دس اختیبس ؽبى هي حیث   عی دسی ثلذیت دسعت ًذاسًذ، ّ اگش چیضیٌُْص ثب صثبى فبس

َ ًؾًْذ، ثب ّفف آًکهْاد آهْصؽی لشاس گیشد، آًِب ُن اص  صاؽ ّ ُن اص سصاق، ثی ثِشٍ 

، ّلی ثَ ایي فکش ؽذین کَ ؽبیذ اص افکبس ثالثَ، هب ثش دّعتبى خْیؼ اػتوبد داؽتین ّ داسین 

 ثیٌؼ اسثؼَ ّ خوغَ ثِتش ثبؽذ. 

 

آسایؼ ُب ّ پیشایؼ ُبی صثبًی ، ًحْی، شیبت، پیؾٌِبدات، تجقشٍ ُب، ظاکٌْى ُوَ ً

فالحیت کذاهیي  داسای ی ثذّى آًکَ، کیشٍ تْعظ ُوَ افشاد دعتْس صثبى، ّ غ آّاؽٌبعی،

ّ ظشفیت صثبى ؽٌبعبًَ اعت، دس هیذاى هجبسصٍ ّ هجبدلَ گزاؽتَ ؽذًذ، کَ حتی ثشخی ُب، 

ّاحذ ثشعین، ُوَ هب سا ثَ ؽیٍْ  َثذّى ایٌکَ هْضْع الفجب سا یک عشٍ کٌین ّ ثَ یک ًتیج



هجذد دّسٍ ُبی خیلی ًگبسػ، اهال ّ اًؾأ، دعتْس گشاهشی صثبى ثَ چبلؼ گشفتٌذ ّ ثبس 

                                                                 دّس فشآیٌذ آهْصؽی دثیشعتبى سا دس خْس هب دادًذ کَ اص ایؾبى ُن ثبیذ اظِبس عپبط ًوبیین. 

 گفتٌذ ّ ؽٌفتٌذ ّ هب ُوَهیگْیٌذ: " در خاًَ اگز کض اطت، یک حزف تض اطت." 

ّ ًْؽتین ّ دیگشاى ؽٌیذًذ ّ ًْؽتٌذ. ُیچ کغی ثبلی ًوبًذٍ کَ ًگفتَ ثبؽذ ّ  ؽٌیذین، هب گفتین

 ّ ؽٌیذین ، ّ ؽٌبختین ّ دسک کشدین. یب ُن ًَ ًْؽتَ ثبؽذ، ُوَ طشحِب سا دیذین

ّ آى ػجبست اص الفجبی  کْرپَ ) لحاف( هال ًصزالذیي اطت،ُوَ جبس ّ جٌجبل ُب سّی 

کَ  ُغتٌذًِب فمظ عَ حشف گْیب دؽْاس آفشیي صثبى ؽغٌبًی اعت دس ؽشایظ فؼلی، ّ آ

دّعتبى دس ًْؽتَ ُبی ؽبى ثبصتبة دادٍ اًذ، ًَ دعتْس ّ ًَ ُن اهال ّ اًؾأ، کَ هْضْع 

 ثؼذ تش اص عبختبس ّ تذّیي الفجبی صثبى خْاُذ ثْد.

                             

وبت فشاّاى دّعت آخشیي ثشگَ ای کَ دس اختیبس دّعتبى لشاس گشفتَ اعت، هحقْل صح

عِشّسدی، تِیَ  پژُّی ًْس ػلی دّعت اعت کَ اص طشیك ثٌیبد ایشاىػضیض ، دّکتْساًت 

ّ تذّیي گشدیذٍ  کَ تفبّت خیلی ُب کن ثب ًطشیبت دّعتبى داسد ّ آًِن دس یکی دّ حشفی یب 

ًْیغَ ای، کَ ففحَ عیوبی ؽغٌبى سا هضیي عبختَ ّ رُي هب سا ُن سّؽي تش خْاُذ 

ب ًظشیبت ّ دیذگبٍ ُبی هٌِذط اعشاس ًیض ثَ گًَْ هتذاّم، آؽٌبیی حبفل ًوْدین، ثعبخت. 

ًْیغَ ُبی هختلف ّ کن یبة دس  ّ آخشیي هؾْسٍ ُبی ؽبى سا ًیض دس هْسد هْجْدیت

 ، ثب هب عخبّتوٌذاًَ عِین عبختٌذ.شحبفظَ کبهپیْت

  

  تًظشیب ًگزاؽتٌذ ّ ُوْاسٍهحتشم لْت ًیشّ ًیض ُوْاسٍ اصداؽتَ ُبی ؽبى هب سا ثی ثِشٍ 

ّ هؾْسٍ ُبی ًیک ؽبى سا دس اختیبس دّعتبى لشاس دادًذ. ثب ًظشیبت ّپیؾٌِبدات هحتشم 

هزُت ؽبٍ ظِْسی ًیض اص لجل آؽٌبیی داؽتیذ ّ ثَ ّیژٍ دس جْاثیَ ُبی ؽبى ثَ آلبی ثبثتی 

سا  دٍ ّ فِن خْثؼضبً جغبست ًوْد ّ لْت ًیشّ، ًیض ثغب چیض ُب سا دسیبفتَ ثبؽین. ّ هي ُن

اّل همقش دس ساٍ اًذاصٍ اػتقبثبت  ثب ؽوب ػضیضاى دس هیبى گزاؽتن، کَ ثؼضبً ؽخـ

  ؽٌبختَ ؽذٍ ام . ُن صثبًی 

  

ّ فشجبهیي عخي ایٌکَ، اص ایي ثَ ثؼذ ًجبیذ دیگش ّلت خْد، ّ دیگشاى سا ثب ًْؽتَ ُبی 

کبسّاًی کَ ثب  ًْؽتین، هکشس، پشعؼ ّ پبعخ، ّ ًظشیبت ثَ ُذس دُین، ثحذ کبفی گفتین ّ

ّ هب ٌُْص دس آغبص  هب یک جب آغبص عفش کشدٍ ثْد، ؽبیذ ثَ عش هٌضل همقْد سعیذٍ ثبؽذ

 عفش لشاس داسین ّ ُشاط داسین کَ ؽبیذ ُشگض آهبدٍ عفش ًؾْین.

ثَ ایي هؼٌی کَ :   ػْ اپَ هٌن ّغل تْغٌی یاغ،هتل ػبهیبًَ اعت کَ هیگْیٌذ:  ثَ اّصثکی

 را کَ هي هی ػٌاطن  قاتلیت  تذًیا آّردى تچَ را ًذارد.ایي طیاٍ طزی 

 

اکٌْى ّظیفَ دطت اًذر کاراى ّ عاهلیي تذّیي ّ تزتیة الفثای ستاى ػغٌاًی ّ کتة 

 اطت کَ :تا هْرد اطتفادٍ قزار گیزًذ، دادٍ ػذٍ اًذ درطی ای کَ در اختیار ػاگزداى قزار 

  



تا اطتفادٍ اس ًظزیات، پیؼٌِادات، طزح  تذّى آًکَ چقذر تَ سحوت خْاٌُذ ػذ، تایذ -1

ُا ّ تیٌغ  دّطتاى تا یک  ػِاهت تشرگ  دطت تذطت ُن دادٍ ّ در اصالح ُوَ کارکزد 

ُای  ًیوَ راٍ گذػتَ اقذام  ّرسًذ، سیزا تِتز اطت  اػتثاُات خْیغ  را ُویي اکٌْى 

طتی ُای خْیغ اصالح کٌین، تجای آًکَ تا آًِا تَ داخل کالص ُای آهْسػی رّین، ّ کا

را تز گزدٍ داًغ آهْساى ّ هزدم خْیغ تحویل کٌین، ّ تزای ُویغ آًِا را تا دػْاری 

 طاسین. هْسػی طز دچار فزآیٌذ آ

 

 اگز صالحیت ّ اهکاًاتی داػتَ تاػٌذ، تایذ حذ اقل  طویٌار یک ُفتَ ای را  -2

اگز تا  ٌذ،تَ اػتزاک آًِایی کَ صاحة صالحیت در سهیٌَ ُظتٌذ،  طاسهاى دُی کٌ

ًخْاُذ تْد، سیزا  در تواص ػًْذ ّ یا تِزٍ گیزًذ، ًیش قاتل تؼْیغ ویتْاًٌذ ُا ً تیزًّی

  تا ُوَ داػتَ ُای هاى دیگز آػٌا ُظتٌذ.

 

ّ اگز ایي ُزدّ گشیٌَ قاتل تطثیق ًیظتٌذ ّ ًظز دّطتاى چٌیي تاػذ کَ تایذ خاهْع -3

تاػٌذ، ّ ُز چَ دیگزاى تگْیٌذ خْد را تَ کْچَ حظي چپ تشًٌذ ّ ُیچ کاری  را در 

 سهیٌَ تظز ًزطاًٌذ، تَ خْد، تَ هعارف، ّ کْدکاى ػغٌاى جفا خْاٌُذ کزد. 

 

اًذر کار ایي اطت کَ : تا در ًظز داػت کار کزد ُا پیؼٌِاد جذی تزای دّطتاى دطت  -4

ّ سحوات قثلی ػاى در سهیٌَ، ّ تا اطتفادٍ اس ًظزیات ّ طزح ُای دّطتاى تیزًّی، تَ 

ّ در طاختار الفثای ػاى  ی، یک تار دیگز سحوت را قثْل کزدٍ ّیژٍ اس کاًادا، ّ جزهٌ

ّ تَ  تْحیذ ًوْدٍ  ،طاختَ تجذیذ ًظز ًوْدٍ ّ پیؼٌِادات اصالحی دّطتاى را ضویوَ 

تقذین ًوایٌذ تا  تاػذ یک اقذام ثاًی تِتز  جِت تجذیذ ًظز هقاهات عالی هعارف افغاًظتاى

فاّتی ّ ُزاص صْرت گزفتَ تاػذ، در غیز آى تزای ُویغ در دریای تی ت ّ ػایظتَ تز،

جاًة در ػٌا خْاٌُذ تْد، ّ هظؤلیت عام ّ تام، خْتی ّ خزاتی، کاطتی ّ کوی، حق  ت

ّ هْرد داّری ّ قضاّت هزدم ّ ًظل جْاى تْد  تْدى ّ ًا حق تْدى، تذّع آًِا خْاُذ 

ش  تَ کوک ّ یاری ًی آیٌذٍ قزار خْاٌُذ گزفت ، کَ در آى ّقت ّسارت هعارف افغاًظتاى

ًیش تَ یخي ها  دطت هزدم  دّر ُظتین ّ ًیش اس ایؼاى  ها ُا ّ  ػاى ًخْاُذ ػتافت

ا هظؤلیت هیٌِی، ّجذاًی، کالهی ّ هظلکی خْد را در تزاتز آًِا ّ ًخْاُذ رطیذ، سیزا ه

 ػوا ادا ًوْدین . 

           

 تَ ایي تِاًَ دری اس تِؼت تاس کٌیذ        کٌیذ سس هِز دطت تعاّى تَ ُن درا

 ُویؼَ کیف س گلثاًگ اُل راس کٌیذ        ًْای هطزب دّراى تَ گْع هی آیذ

       

 تْ خْػٌْد تاػی ّ ها  رطتگار              کَ  اًجام کار  خذا یا  تْ آى کي 

 

 


